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ــمارۀ 46 گزارش ميراث  از صاحب اين قلم مطلبی چاپ  در ش
ــيۀ بيتي»، كه دو بزرگوار (جنابان استاد  ــد با عنوان «در حاش ش
ــياقي و آقای ابوالفضل خطيبي) عنايت فرمودند و بر دو  دبيرس
ــتم جز به ضرورت در  ــكال كردند. بنا نداش اظهار لحيۀ بنده اش
ــم؛ اما اين بار چون  ــخ به نقد مرقومات خود چيزي بنويس پاس
ــتر قصد انتقاد از بي دقتي، سهل انگاري، غفلت و عدم تتبع  بيش
ــودگي خيال  ــخ به منتقدان بزرگوار، با آس خودم را دارم تا پاس

عهدشكني مي كنم. 
[الف]

ــم ماجرايي را نقل  ــه بحث اجازه مي خواه ــش از ورود ب 1. پي
كنم. چندي پيش بزرگواري از سوي يكي از مسؤوالن سازمان 
هالل احمر تماس گرفت كه شعار سازمان مذكور را مي خواهند 
ــعاري برايش تعيين كنند -  تغيير بدهند (يا نه، مي خواهند ش
ــت به خاطر ندارم)، چون اين مصرع كه «بني آدم اعضاي  درس

يكديگرند» خيلي تكراري است. شما چه پيشنهاد مي كنيد؟
ــه از نظر كمترين  ــه آن بزرگوار عرض كردم ك من بنده ب
ــعار تغيير كند، و ضمنًا هيچ  ــت كه اين ش صالح و صواب نيس
مصرعي نمي تواند جايگزين مصرع مذكور شود چرا كه مصرع 
مذكور به سبب شهرت بسيار تداعي كنندۀ ادامۀ شعر نيز هست، 
ــال چه مصرع يا عبارتي مي توان گفت كه آن همه مطلب  و ح
ــز محنت ديگران بي غمي ...) در  ــا آنجا كه مي گويد تو ك را (ت

خود جاي بدهد.

ــت مناسب  ــعر هم كه در بحر متقارب اس وانگهي وزن اين ش
ــعارش را مصرعي در  ــت (زماني وزارت معارف ش ــعار» اس «ش
ــن وزن، و باز مقتبس از حديثي نبوي برگزيد: ز گهواره تا  همي
ــوزش و پرورش نيز اين  ــور دانش بجوي. و بعدها وزارت آم گ

مصرع را شعار قرار داد: توانا بود هر كه دانا بود).
ــعر (هر سه بيت آن) كه  در هر حال با توجه به مضمون ش
مصرع اّول في الواقع تيتر يا سرجملۀ آن مطلب است و با توجه 
ــعر، همين مصرع  ــهرت عالمگير ش ــخن، و نيز ش به آهنگ س
ــازمان هالل احمر مناسب مي نمايد. (درون  به عنوان شعار س
پرانتز بگويم كه به نكته اي ديگر نيز اشاره كردم كه ذكر آن در 
ــت. گفتم آرم يا نشانۀ سازمان سال ها  اينجا خالي از لطف نيس
ــين برانگيز ممتازالسلطنـه  پيش از اين با تالش و خطابۀ تحس
ــنام هم  ــار وقت ايران در پاريس كه چندان خوش - وزيرمخت
ــب اين امتياز  ــۀ ملل آن روزگار موجب كس ــوده - در جامع نب
ــان صليب سرخ كه متعلق  ــورهاي مسلمان از نش شد كه كش
ــيحيت است استفاده نكنند؛ ايران شير و خورشيد  به جامعۀ مس
ــد و عثماني هالل احمرش را. اّما امروز  ــرخش را داشته باش س
ــان به داليلي كه روشن است به نام و نشان فعلي  آن نام و نش

تغيير يافته است.)
در ادامه عرض كردم: از سه گانۀ «عنوان»، «آرم» و «شعار» 
ــت كه ايراني است و آن هم  ــازمان، تنها همين شعار اس آن س
ــعدي كه روا نيست آن را عوض كنيد اّال اين كه  مصرعي از س

عـذر تقصيـر
سيد عبدالرضا موسوی طبری
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ــن تري بيابد  اگر «يكديگر» را تغيير دهيد تا مصرع معناي روش
اولي است. 

ــر خبر ندارم كه  ــن مكالمۀ تلفني ديگ ــاري، بعد از اي ... ب
ــدوارم كه اين مصرع  ــرات چه تصميمي گرفتند. فقط امي حض

شيخ شيراز همواره بر پيشاني آن سازمان بدرخشد.
ــي» را براي  ــيۀ بيت ــمت «در حاش ــان ايام، اولين قس 2. در هم
ــتم. اين بيت شيخ اجل را هم نوشتم و  گزارش ميراث مي نوش

ذيل آن چنين: 
ــعدي به همين  ــخه هاي كليات س ظاهراً در قديم ترين نس

شكل است اما در نسخههاي بعدي گاه به اين صورت:
بنـي آدم اعضاي يك پيكرند

ــرف است؛ چرا كه اوًال در حديث  كه به باور راقم اصح و اش
ــد» آمده است. در ثاني اساسًا بيت به  [مرجع] «كمثل الجس
ــكل اصلي حامل تعبير مستهجني مي تواند بود. يعني، با  ش
ــي به مثابه فالن عضو آن ديگري  عرض معذرت، اين يك
ــت... و آن ديگري به مثابه بهمان عضو اين يكي.گاه به  اس
ــان در كالم بزرگان  ــم و ذوق جمهور و دخل و تصّرفش فه

اعتنا بايد كرد.
 (گزارش ميراث، ش46، ص45)

ــتند و بر  ــمارۀ بعد مطلبي نوش ــاب ابوالفضل خطيبي در ش جن
صّحت ضبط «يكديگرند» اقامۀ دليل كردند كه البد خوانده ايد 
يا مي خوانيد. اّما پيش از آن كه به مطالب ايشان بپردازم ايضاح 
ــودم ضروري  ــه را در خصـوص عرايض خ ــالح دو نكت و اص

مي بينم.
ــخه هاي متأخر گاه «يك  يكم: اين كه عرض كردم در نس
پيكر» آمده، حاصل اعتماد نابجايي بود كه به يكي از چاپ هاي 
ــمار كليات سعدي بر اساس نسخۀ فروغي كرده بودم. در  بي ش
ــت و فراوان در  اين چاپ كه مثًال مطابق با تصحيح فروغي اس
ــت بيت مذكور، اين عبارت  ــت در پانوش بازار كتاب موجود اس

مبهم ديده مي شود: «در بعضي نسخ (يك پيكرند) آمده.» 
ــوارد ديگري هم كه حكايت  ــت م عالوه بر اين، بوده اس
ــخه هاي گلستان داشت اّما  از ضبط «يك پيكر» در بعضي نس
ــده است. مثًال علي  ــان اين نسخه ها اشاره اي نش به نام و نش

صدارت (نسيم) زماني در مجلّۀ يغما نوشته بود: 
ــم  ــته باش ــت داش ــب بي  آن كه مأخذ كتبي در دس اين جان
ــه پيش خود تصور مي كردم كه مصراع مورد بحث  هميش

ــي آدم اعضاي يك پيكرند»  ــت: «بن در اصل چنين بوده اس
ــيراز نسخه اي از كليات  ــال پيش در ش تا اين كه در چند س
سعدي خطي ديدم كه آن مصراع را چنين ضبط كرده بود. 
(يغما، ش115، ص524)

باري از اعتماد به اين دعاوي بي گواه و ذكر مجّدد آن عذر 
مي خواهم. 

ــط «يكديگرند»  ــابه تعبيري كه از ضب دوديگر آن كه مش
ــت جناب  ــب خودم و يادداش ــد از چاپ مطل ــرض كردم بع ع
ــه پيش از من و او  ــي ديدم و تازه دريافتم ك ــي، در كتاب خطيب
ليل و نهاري بوده است. باري، از كتاب در مكتب استاد بخوانيد 
نظر مرحوم استاد سعيد نفيسي را كه گويا از اولين متصرفين در 

مصرع مذكور هم ايشان بوده است: 

پرسش: راستي، استاد محترم! اخيراً چاپ تازه اي از گلستان
ــعدي منتشر كرده ايد. در آنجا ديدم كه يك شعر معروف  س
ــر مي خوانند و تعبير مي كنند،  ــعدي را كه همه جور ديگ س
ــكل ديگري انتشار داده ايد. منظورم اين  در اين چاپ به ش
بيت خيلي مشهور است كه به بسياري از زبان ها هم ترجمه 

كرده اند:
ــد ــاي يكديگرن ــي آدم اعض بن
ــش ز يك گوهرند كه در آفرين

پاسخ: اما متأسفانه همه غلط مي خوانند. اين شعر در اصل 
اين طور بوده است: 

ــك پيكرند ــي آدم اعضاي ي بن
ــش ز يك گوهرند كه در آفرين

حاال دليلش را عرض بكنم: در زمان سعدي، يك نوع خط 
ــته كه «خط عمومي» بوده و همه با اين خط چيز  رواج داش
ــد. در خط تعليق،  ــتند و به آن خط تعليق مي گفتن مي نوش
معمول بوده است كه براي تند نوشتن، گاهي بعضي حروف 
ــباندند؛ مثل خط  ــند، به هم مي چس ــه بايد جدا بنويس را ك
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شكستۀ امروز. از آن جمله در كلمۀ «يكديگرند»، «دال» را به 
«يا» مي چسباندند و «پيكر» و «ديگر» را مثل هم مي نوشتند. 
ــتند و  تنها در «ديگر»، دال را بزرگ تر از «پ» پيكر مي نوش
ــر را ديگر بخوانند. همين  ــن بود اگر دقت نكنند، پيك ممك
بال بر سر شعر سعدي آمده است. تصور اين را بفرماييد كه 
ــاعر بزرگي نمي گويد بني آدم اعضاي يك پيكر هستند،  ش

مخصوصًا جايي كه پس از آن مي گويد:
ــو عضوي به درد آورد روزگار چ
ــرار ــد ق ــا را نمان ــر عضوه دگ

ــكي نيست كه عضو يعني اجزاي يك  مالحظه مي كنيد ش
ــك بدن، وانگهي تصور بفرماييد كه اگر «اعضاي  پيكر و ي
يكديگر» بخوانيم، چقدر مضحك مي شود. نتيجه اين مي 
ــود كه من سر شما هستم و شما مثًال دست من هستيد.  ش

مرد بزرگي مثل سعدي هرگز اين طور حرف نمي زند. 
(در مكتب استاد، ص30)
ــتم ضبط «يكديگر» غلط است، بلكه  اّال اين كه بنده معتقد نيس
ــرف  ــتم كه ضبط «يك پيكر» اصح و اش ــر اين باورم، و نوش ب
است. يعني «يكديگر» صحيح و شريف و «يك پيكر» صحيح تر 
ــت از حيث گويايي و وضوح براي مخاطب عام  و شريف تر اس
ــر» مضحك و يا  ــم معني «يكديگ ــاص. دوم آن كه نگفت و خ
ــت» بلكه گفتم «مي تواند بود» يعني عالوه بر  ــتهجن «اس مس
ــريف و نيكويي كه مصرع با ضبط يكديگر دارد تعبير  معناي ش

مستهجن نيز مي توان از آن داشت.
نكتۀ ديگر اين كه راقم اين سطور معتقد نيست كه امكان 
ــعدي اين طور حرف بزند. ضبط «يكديگرند» حتي اگر  ندارد س
ــتبعادي ندارد كه از قلم شخص حضرت  ــد باز هم اس غلط باش

افصح المتكلمين صادر شده باشد.
اّما فارغ از همۀ اين قضايا نگارنده تقريبًا مطمئن است كه 
ــعدي خود مصرع را به همان گونه كه در نسخه هاي  حضرت س
كهن آمده يعني «يكديگرند» سروده است. و اين روايت اگرچه 
ــتهجن هم تعبير شود توجيه پذير است  مي تواند مضحك و مس
ــت؛ اتفاقًا معني «يكديگرند» مالزم  و به هيچ وجه بي معني نيس
ــد» به ما مي دهد. مثًال  ــت با همان تصوري كه «يك پيكرن اس
ــت و ديگران هر يك  موالنا مكرر مي گويد كه «ولي» عقل اس
ــه منحصر به  ــه (ك ــت يا پا يا ... ُخب، اين انديش ــه مثابه دس ب
ــته) ضبط «يكديگر» را  ــت و در آن دوره رواج داش ــا نيس موالن

ــه در چنين پيكره اي آحاد جامعه، اعضاي  تأييد مي كند چرا ك
يكديگرند. في المثل كسي دست همۀ افراد است و كسي ديگر 
چشم همۀ افراد. جناب خطيبي البته مسأله را پيچيده تر كرده و 
ــر و كثر تصويري ارائه داده است كه «يكديگر» از «يك  به كس
ــود اّما محتمل نيست كه سعدي در  پيكر» به كلي متمايز مي ش
ــد چرا كه با تقسيم  ــته بوده باش خيال خود چنين تصوري داش
ــرۀ جدا از هم دارند ديگر چو  ــا ميان افراد مختلف كه پيك اعض
عضوي از ايشان را روزگار به درد آورد دگر عضوهايشان را كه 
ــرار دارد بي قرار نمي كند! علي اّي حال، حتي  در پيكرۀ ديگر ق
ــت اگر «يكديگر» در اين مصرع غلط محض مي بود - كه نيس

ــده برخالف برخي از بزرگواران (من جمله بنگريد به «باز  - بن
ــاالر، ايرانشناسي، ش19،  هم دربارۀ بني آدم»، محمود اميدس
ــتم كه مي توان در  ــا 541) بر اين باور نبودم و نيس ص537 ت
ــتان تصرف كرد و ضبط صحيح يا صحيح تر را حتي  متن گلس
از نسخه اي واحد و متأخر جايگزين ساخت، بلكه معتقدم چنين 
ــد كرد - چنان كه  ــي را در خارج از متن مي توان تأيي تصرفات
ــارت شدم - و در صورت لزوم آن را  پيش تر مرتكب اين جس
ــنهاد كرديم  ــه صورت تغييريافته به كار گرفت (چنان كه پيش ب
ــعار هالل احمر اينچنين باشد و يا ايضًا مي توانست پشت  تا ش
اسكناس هاي ده هزارتوماني به اين صورت منتشر شود). جالب 
اين كه ترجمۀ مصرع به زبان انگليسي دقيقًا معادل «يك پيكر» 

.members of a whole :(است

ــه بي ارتباط با بحث  ــب آقاي خطيبي - البت ــان مطل 3. در پاي
ــتخواه در خصوص  ــده - از قول آقاي دكتر جليل دوس نگارن
نصب مثنوي سه بيتي «بني آدم اعضاي يكديگرند ...» بر سردِر 

سازمان ملل آمده است:
ــه چنين چيزي  ــردم و دريافتم ك ــال ك ــوع را دنب .... موض
ــت نيست و تنها آرزوي برخي از هم ميهنان است كه  درس

درست باشد!
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ــي از دست اندركاران ايراني در دوران  البته، گويا زماني كس
ــاهي، يك قطعه فرش ايراني را با اين شعر سعدي به  پادش
ــازمان ملل متحد هديه داده بوده است كه  دبيركل وقت س
ــده است؛ بي  ــازمان، نگاهداري ش البد در جايي در آن س

آن كه بر سردري نصب شده باشد. 
(گزارش ميراث، ش47 و 48، ص59)

گفتني است اين تنها نظر جناب دوستخواه نيست. كافي است 
ــاني  ــوع را پيگيري كنيد. حتي كس ــازي موض ــاي مج در فض
ــازمان ملل رجوع كرده  ــخصًا به ساختمان س مدعي  اند كه ش
ــي و يا ترجمۀ انگليسي آن به  ــت وجوي ابيات فارس و در جس
ــيده  اند اّما هرچه بيشتر جسته اند كمتر  هر گوشه  اي سرك كش

يافته  اند.
ــي كه اين مطلب در  ــد از آنجاي با اين همه به نظر مي رس
غايت اشتهار است و اكنون مدتي است كساني از عالقه مندان 
به ايران و زبان فارسي و حضرت سعدي در اين مسأله تشكيك 
ــوي مسؤوالن ذي صالح پيگيري  جّدي كرده اند موضوع از س
ــه بر هر جا كه  ــي از اين كتيب ــود و در صورت صّحت عكس ش
نصب است تهيه و ارائه گردد. نگارنده اّما از اين ماجرا تنها يك 

سرنخ سراغ دارم كه در اينجا ذكر مي كنم. 
ــت جامعۀ ملل را  محمدعلي فروغي كه خود زماني مقام رياس
عهده دار بوده است در يك سخنراني به تاريخ مهر 1308 (اكتبر 

1929) در جمع محصلين ايراني در سفارت پاريس مي گويد:
ــو بودم در يكي از  ــته كه باز در ژن ــپتامبر گذش در همين س
ــدگان دول با  ــدن نماين ــه غالبًا براي آشناش ضيافت ها ك
ــاي ايراني من  ــي از همقطاره ــود يك يكديگر واقع مي ش
ــي قرار گرفته بود. در  ــخص ناشناس ــر ميز پهلوي ش در س
ضمن صحبت آن شخص اظهار داشت من يك قطعه شعر 
فارسي مي دانم كه حق اين است شعار جامعۀ ملل باشد. 

پس قطعۀ معروف را خواند كه:
ــد يكديگرن ــاي  اعض ــيآدم  بن
ــك گوهرند ــه در آفرينش ز ي ك
ــه درد آورد روزگار ــوي ب چو عض
ــرار ق ــد  نمان را  ــا  عضوه ــر  دگ
ــران بي غمي ــز محنت ديگ تو ك
ــد آدمي ــت نهن ــه نام ــايد ك نش

همقطار من متعجب شد كه اين كيست كه فارسي مي داند 

ــد نمايندۀ دولت الباني  ــعدي مي خواند معلوم ش ــعر س و ش
ــر الباني جزء دولت عثماني  ــت و چون قبل از جنگ اخي اس
ــنا بودند او هم  ــي آش بود و عثماني ها غالبًا با ادبيات فارس

فارسي مي داند. 
(جامعه ملل، ص11-10)

نمي توان مدعي شد اّما شايد - و تنها شايد - در زمان رياست 
فروغي اين ابيات با توجه به چنين مقبوليتي در جايي از سازمان 

ملل نصب شده باشد.  
 [ب]

ــي از طالب آملي كه حكايتي  ــود به بيت مورد دوم مربوط مي ش
ــب اين بيت را ديده  ــال ها پيش در ديوان طال عجيب دارد. س

بودم: 
ــتـي ــي در مـي پرس ــب دارم يك دو ل
ــتي ــاي مس ــي در عـذرخـواهي ه يك

(كليات اشعار ملك الشعراء طالب آملي، ص877)
در آن وقت از سر جهالت كه مالزم صباوت است با حساب وكتابي 
ــرام كردم و پيش خود  ــي حّظ اين بيت زيبا را بر خود ح منطق
ــفۀ برخورداري از  ــت كه فلس ــم اگر مقصود طالب اين اس گفت
ــتي (مي نوشي) كنم و با  ــت كه با يكي مي پرس دو لب اين اس
ــت  ــري عذرخواهي، اين چندان مقبول و مطلوب نيس آن ديگ
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چرا كه هم براي نوشيدن (مي پرستي) و هم براي سخن گفتن 
ــَفَتين ضروري است و اگر طالب در اين  (عذرخواهي) تعامل َش
ــود او از دو لب دو  ــزء و ارادۀ كل» كرده و مقص ــت «ذكر ج بي
ــت «دو لب خواهم...» تا معلوم  ــت بهتر بود كه مي گف دهان اس
ــت. باري، از اين  ــود دو لبي كه همه دارند منظور نظر او نيس ش
ــعر طالب كردم، چهاردهـ  پانزده  اصالح كه به زعم خود در ش
سالي گذشت تا چندي پيش مطلبي نوشتم با عنوان «در حاشيۀ 
ــي». در آن مطلب  به كلّي اين تصرف خودم را از ياد بردم و  بيت
بيت را به صورت «دو لب خواهم ...» نقل كردم. اّما اين موضوع 
ــۀ  ــه پيش تر بر اين بيت طالب خرده اي گرفته بودم در گوش ك

ــكال كردم كه: «چطور  ذهنم همچنان باقي مانده بود. پس اش
طالب مي گويد دو لب خواهم؟ دو لب را كه همۀ صاحب دهانان 

واجدند و ... الي آخر».
ــتن اين عبارات هم از قاعدۀ پيش گفته (كه  در هنگام نوش
ــك: گزارش ميراث،  ــياقي تذكر دادند؛ ن ــتاد دبيرس جناب اس
ــبب آن كه ذكر «دو  ــودم اّما به س ش47و 48، ص132) آگاه ب
لب» و «لبان» در شعر فارسي مكرر در مكرر آمده و همواره نيز 
قائالن از ذكر تثنيۀ لب، يك دهان مراد كرده  اند و نه دو دهان، 
ــده باز هم - با وجود تصّرفي كه خود در بيت كرده بودم  نگارن
ــتم  ــد روز پيش كه دوباره به ديوان طالب رجوع داش ــا چن و ت
ــود - آن را بي عيب و نقص  ــده ب ــم ش موضوع به كلّي فراموش
ــارت مصدع شدم و ِعرض خود بُردم  نيافتم و به َعرض آن جس
ــتاد را زحمت دادم. فلذا از اين بابت سخت شرمنده  و جناب اس
ــد (از  ــم. و البته هنوز هم مي توان در آنچه گفته ش و عذرخواه
ــه كرد. چرا كه بنده  قول طالب بيچارۀ بي خبر از همه جا) مناقش
هنوز - حّتي با اصالح (؟!) خود كرده - قاعدۀ ذكر جزء و ارادۀ 
كل را در اين مورد بخصوص چندان كارساز نمي دانم به همان 
ــت كه عرض كردم؛ يعني بنا بر اصل تواتر و تبادر. كه «دو  جه
لب» و «لبان» همواره به معني يك دهان (بال استثناء) در صدها 

و شايد هزاران بيت از متقدمين و متأخرين آمده است.
[ج]

و اّما عجالتًا قسمتي ديگر از «در حاشيۀ بيتي» را با توجه بيشتر 
ــمارۀ  و حتي االمكان رجوع به متن آماده كرده ام كه گويا در ش
ــروط به  ــيد و تداوم آن را موكول و مش بعد به چاپ خواهد رس
استقبال و رضايت خوانندگان فاضل نشريه مي كنم. اين اختيار 
ــرورانم در نشريۀ گزارش ميراث محفوظ است كه  هم براي س

هر بحثي را مكرر و مبتذل يافتند حذف كنند. 
    ■
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ــفند 1390، نقدی  ــمارۀ 49، بهمن و اس ــزارش ميراث ش در گ
ــين وفايی، زير عنوان «متنی  ــد از آقای محمد افش ــر ش منتش
ــری نام آور، چاپی نامعتبر». موضوع اين نقد كليله و  معتبر، ناش
دمنه ای است كه شادروان عبدالمحمد روح بخشان با ويرايش 
و بازنگاری يك نسخۀ قرن سيزدهمی فراهم آورد و نشرمركز 

منتشر كرد. 
ــه می پردازد كه  ــه تصحيحی از كليله و دمن ــۀ نقد ب مقدم
ــاند. منقد  ــال 1343 به چاپ رس زنده ياد مجتبی مينوی در س
محترم متذكر می شود كه مينوی از نسخه های متأخرتر از سدۀ 
ــتم استفاده نكرد. و برهان می آورد كه نسخه های يك اثر  هش

هرچه به زمان تأليف نزديك تر باشند اصالت بيشتری دارند.
وی در ادامه از زبان مينوی نقل می كند: «اما پخته خواری 
ــخصی مدت زمانی تحمل رنج و زحمت  چند... دركمين اند ش
ــر كند و ايشان بی تحمل  كند... متنی قديم را تصحيح و منتش
زحمت و منت از نتيجۀ كار ديگران نامی و نانی كسب كنند».

منقد محترم اضافه می كند: «متأسفانه پيشگوئی مينوی به 
ــت و از روی تصحيح او چاپ های بازاری متعددی  تحقق پيوس
ــت يك مترجم  ــار يافت. دريغا كه اين آخرين چاپ به دس انتش

نسبتًا مشهور و يك ناشر معتبر صورت پذيرفته است».
ــفانه ع. روح بخشان دستش از دنيا كوتاه است و تنها  متأس
ــن نقد دفاع كند  ــد از حيثيت او در قبال اي ــزی كه می توان چي
ــاس  ــت كه مدتی مديد، و بر اس همان ويرايش و بازنگاری اس
ــيزدهم و نه بر مبنای نسخۀ مينوی، برای  نسخه ای از قرن س

آن زحمت كشيد. 
ــدۀ روح بخشان با كليله و دمنۀ  هركجای متن تصحيح ش
ــه شود تفاوت های گسترده، هم در متن و هم در  مينوی مقايس
ــی يا گرته برداری از نسخۀ مينوی را  توضيح ها، شائبۀ رونويس
كامًال منتفی می كند. هر دو كتاب در دسترس عموم قرار دارند 

ــه را انجام دهد. روح بخشان  ــی می تواند اين مقايس و هر كس
ــخۀ موجود در  ــت نس ــه كه در مقدمۀ كتاب نيز نوش همان گون
كتابخانۀ دانشگاه UCLA آمريكا را ويراسته و بازنگاری كرده 
است. مقابلۀ بازنگاری روح بخشان با نسخه ای كه روی آن كار 
ــان می دهد كه وی به همان نسخه پايبند بوده است و  كرد نش
ــه متمايز  آنچه در مقام تصحيح و توضيح اضافه كرده با كروش
ــت. منقد محترم اتهام چاپ بازاری از روی تصحيح  ــده اس ش
ــاهد يا مثالی ارائه  ــوی را در حالی وارد می كند كه هيچ ش مين

نمی دهد.
ــح  ــد [تصحي ــد: «روی جل ــه می ده ــرم ادام ــد محت منق
ــته شده بر اساس كتابتی نويافته از قرن  روح بخشان] هم نوش
ــب عوام چه هدف  ــت جز فري ــيزدهم... تبليغاتی از اين دس س

آيا اين كتاب به راستی بی ارزش است؟ 
پاسخـی به يك نقـد

هيأت تحريريۀ نشر مركز
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ــخه ای نويافته از سدۀ  ــت داشته باشد؟ نس ديگری ممكن اس
ــی  ــيزدهم چه اهميتی دارد وقتی كه از اين متن دست نويس س
ــم و دستنويس های متعدد قديم تر در دست  كامل از سدۀ شش
ــود مادی بينديشند؟... اتفاقًا  ــت؟ آيا ناشران تنها بايد به س اس
ــته و زيبا هم به طبع رسيده است.  ــكلی بسيار آراس كتاب به ش
ــبتًا  ــری نس ــًا آن گاه كه برخی غير متخصصان ببينند ناش طبع
ــت راحت تر  ــر متنی مهم را با ظاهری زيبا چاپ كرده اس معتب

گمراه می شوند.»
ــت،  ــا اتهامی تازه و كامًال در تضاد با اتهام نخس در اينج
ــود:  ــازاری از روی تصحيح مينوی، مطرح می ش يعنی چاپ ب
ــخۀ بی ارزش را اساس  ــر متهم اند كه يك نس ــتار و ناش ويراس

قرار داده اند. 
از اهانت هايی مانند «چاپ بازاری، عوام فريبی، سودجويی» 
ــاس  ــخۀ اس ــته اند عبور می كنيم. به نس و مانند آن كه روا داش
ــش زير سؤال رفته است. منقد  ــان بپردازيم كه ارزش روح بخش
ــطۀ  ــاد مينوی را به واس ــراراً تصحيح زنده ي ــرم را كه ك محت
ــش مالک می گيرند و تصحيح تازه را در  ــخۀ اساس قدمت نس
ــه با آن بی معنا اعالم می كنند به اين جملۀ مينوی توجه  مقايس
ــخه ای كه مالک كار  می دهيم: «ممكن بود به جای دوازده نس
ــتر كار نكنم ولی در عمل  ــاخته ام با دوـ سه نسخه بيش خود س
ــد كه گاهی ضبط نسخه ای متأخر ممد و مؤيد قرائتی  معلوم ش
ــخۀ قديم به صورت ديگری آمده است»  می شود كه در ده نس

(مقدمۀ مينوی بر كليله و دمنه، ص يح). 
نياز به كارشناسی نيست تا فهم شود اعتبار نسخه ها بيش 
ــت برداری، به عواملی همچون  از هرچيز، از جمله تاريخ رونوش
ــی، دانش و دقت نساخ و  ــخۀ مورد رونويس اعتبار و كيفيت نس
ــتگی دارد و نيز  ــزان تمايل او به دخل و تصرف در متن بس مي
ــليقه  ــه قرائت وی در موارد مبهم، ناخوانا يا مواردی كه با س ب
ــت كه در  ــت. در چنين فرايندی اس ــا خوانش او متفاوت اس ي
ــم از لحاظ پايبندی به  ــخی پديد می آيند كه ه طول زمان نس
ــخ ماقبل متفاوتند و هم از لحاظ ارزش های ادبی و علمی.  نس
ــخۀ روح بخشان نيز قرائتی است كه در همين گستره جای  نس
ــخه ، از جمله نسخۀ روح بخشان، درست در  دارد. ارزش هر نس
ويژگی ها و تفاوت های آن  با ساير نسخه هاست. متأسفانه منقد 
محترم به هيچ ايراد خاصی در متن آن اشاره نكرده اند تا امكان 
گفت وگوئی نتيجه بخش فراهم آيد. ظاهراً ايشان بيشتر تمايل 

ــر بپردازند. بنابراين  ــته اند به جای نقد اثر به مصحح و ناش داش
 UCLA ــان مبنی بر بی ارزش بودن نسخۀ دانشگاه حكم ايش

به داليلی متقن و يا شواهدی از خود متن استوار نيست.
ــپس ادامه می دهد: تنها سه صفحه و نيم  منقد محترم س
ــه بخش عمدۀ آن هم  ــده ك ــته ش مقدمه برای اين كتاب نوش
ــی كليه و دمنه به نقل از لغت نامۀ دهخدا و دائرة المعارف  معرف
فارسی مصاحب و فرهنگ ادبيات فارسی محمد شريفی است. 
ــت دارد و منقول از ديگران  ــمت از مقدمه هم كه اصال آن قس
نيست و در حقيقت مانيفست آقای روح بخشان در باب تصحيح 

يا ويرايش است حرف های عجيبی در بر دارد. 
ــت؟  ــودن مقدمه، به خودی  خود حامل ايرادی اس ــا كوتاه ب آي
ــا نقل از دهخدا  ــرا ذكر نكرده اند؟ آي ــر ايراد خاصی بوده چ اگ
ــده را فاقد  ــر، مطالب نقل ش ــی ديگ ــب و صاحب قلم و مصاح
ــتوارتر از آن می نمايند كه پاسخی  اصالت می كند؟ ايرادها نااس

مفصل تر بطلبند.
ــی از حرف های عجيب از نظر منقد  ــا بايد حدس زد يك ام
محترم، ظاهراً استدالل مصحح در پرهيز از ارائۀ توضيحات به 
صورت زيرنويس و آوردن آنها در خالل متن است. منقد محترم 
اين روش را نادرست می داند و مدعی است مصحح كوچك ترين 
آشنائی با روش تصحيح انتقادی متون و شيوۀ چاپ آنها ندارد. 
ظاهراً نكته ای بر منقد محترم پوشيده مانده است: كليله و دمنۀ 
ــيده نيست،  ــی پوش مجتبی مينوی، كه ارزش های آن بر كس
تصحيحی است در قالب شيوه های سنتی كه ضمنًا مخاطبانش 
ــتر اهل پژوهش  و اصحاب ادبند تا عالقه مندان ادبيات به  بيش
طور عام. پای صفحات كتاب مينوی سرشار است از توضيحات 
ــانه، نسخه شناسانه، و غيره كه مخاطب  و ارجاعات واژه شناس
ــا ندارد. در حالی كه  ــام كليله و دمنه معموًال رجوعی به آنه ع
ــان مخاطب عام (و نه عامی) را در نظر دارد  تصحيح روح بخش
ــه روند بازنگاری و كم و كيف توضيح ها را به گونه ای  و آگاهان
ــودمندی را برای خوانندۀ امروزی  ــترين س پيش می برد تا بيش
داشته باشد. گذاشتن توضيح ها در كنار عباراِت نيازمنِد توضيح 
ــان، به  ــت. روح بخش در خالل متن نيز به همين دليل بوده اس
ــلط بود كه توانست از آن  ــيوه های سنتی تصحيح متون مس ش
ــازگار  ــو و خواننده محور متن را س ــر رود و با رويكردی ن فرات
ــه مصحح با حفظ  ــارات او تدوين كند. اين ك ــا نيازها و انتظ ب
ــاس، كتاب را برای اهل تحقيق نيز سندی  ــخۀ اس ــياق نس س
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ــتفاده نگاه داشته دليلی ديگر است بر نگرش حرفه ای  قابل اس
و تسلط او بر روش تصحيح متون.

مطرح كرده اند: «اين ناشر قبًال هم كارهايی مشابه از نوع 
چاپ غير روشمند متون انجام داده...» اما چون مصاديق ادعای 

ايشان مشخص نشده نمی توان پاسخی مشخص داد.
ــطری از تصحيح روح بخشان را نقل  منقد محترم چند س
ــت» مصحح را  ــيوۀ نايكدس ــت و ش ــد تا «روش نادرس كرده ان
ــت است. البد چون  ــان دهند بی آن كه بگويند چرا نادرس نش
ــان تفاوت دارد. ياداور می شويم شيوۀ  ــيوۀ مورد نظر ايش با ش
ــت بلكه به عنوان  ــن نه تنها بدعت نيس ــح در خالل مت توضي
ــی شناخته شده، هم در كشورهای ديگر و هم نزد مؤلفان  روش
ــم به تنهائی، هم  ــی زبان، به كار می رود؛ ه و مصححان فارس
ــتی  ــق با زيرنويس يا پی نويس. در اين مثال ها نايكدس در تلفي
ــيوۀ مصحح را هم نشان نداده اند مگر اين كه بگوئيم ايشان  ش
شيوۀ مصحح را كه در مقدمه به وضوح ذكر شده درست متوجه 
ــده اند كه اصالحات و اضافات پيشنهادی را با عالمت های  نش
ــدون عالمت اند صرفًا  ــرده و طبعًا آنها كه ب ــك ك = و + تفكي

معادل های معنائی برای كمك به خواننده اند.
ــيده اند: «باب اول كتاب  در ادامۀ مطلب منقد محترم پرس
كه در نسخۀ تصحيح شده نبوده از كدام چاپ نقل شده است... 
و اگر نسخۀ ايشان ناقص است بايد از دست نويس های كمكی 

برای اصالح بهره جست.»
ــه و دمنۀ  ــان بر كليل ــگفتاِر روح بخش ــۀ نُه پيش در صفح
ــه كتاب (ترجمۀ كليله و دمنه تصحيح مجتبی  نشرمركز به س
ــش حسن حسن زادۀ آملی، متن  مينوی، كليله و دمنه به كوش
ــر دانش پژوه) به عنوان مراجع رفع  كامل كليله و دمنۀ منوچه
نقص (افتادگی باب اول) تصريح شده است. ظاهراً اين مطلب 
ــتيم  ــت. در ضمن نتوانس ــه منقد محترم دور مانده اس از توج
ــزوم) بهره گيری  ــان را در مورد (ل ــای عقالنی توصيۀ ايش مبن
ــتنويس های كمكی، و نه نسخه های چاپی، دريابيم. اگر  از دس
ــد می توان اين  اندكی طنز در اين قال و مقاِل مالل آور روا باش
ــت كه برای برافروختن هر آتش نو بايد  توصيه را مثل آن دانس
ــايل اوليه مثًال سنگ چخماق  به جای ابزارهای جديدتر، از وس

استفاده كرد.

ــان كه «امروزه انباشتن پای  ايشان از استدالل روح بخش
ــه و در واقع كاغذ حرام  ــا چيزی جز همان اظهار لحي صفحه ه
كردن و كتاب سازی نيست» چنين برداشت كرده اند كه از نظر 
ــول تصحيح متن جز  ــق و پايبندی به اص ــده «رنج تحقي گوين

اظهار لحيه و كتاب سازی نيست».
ــخن روح بخشان، اگر به قيد امروزه در ابتدای جمله   در س
توجه شود، كامًال روشن است كه منظور او تأكيد بر شيوه های 
ــی از  ــتيز با اهل تحقيق و يا قدرناشناس ــت و نه س امروزی اس
ــت خوانندۀ  ــان. او در مرتبۀ نخس ــاد مينوی و امثال ايش زنده ي
ــروزی را منظور دارد و  ــروزی، زبان امروزی و روش های ام ام
آنكه دنبالۀ اين عبارت به خود گيرد قاعدتًا بايد از همان قماشی 
ــانی كه آثار  ــان خون بود: كس ــد كه دل مينوی نيز از ايش باش
ديگران را با مختصری دخل و تصرف و حاشيه پردازی تصنعی 

به نام خود منتشر می كنند.
و نقد را با اين مضمون پايان داده اند كه «هر كتابی ارزش 
ــرف نقد كارهای  ــدارد و نبايد عمر گرانمايه را ص ــردن ن نقدك

بی ارزش كرد...»
ما چنين باوری نداريم. كتاب، ضمن آن كه اصالتًا به عنوان 
ــت، نگاه و شيوۀ  ــی ارزشمند اس ــندی از تاريخ ادبيات فارس س
ــات مفيد كه به گونه  ای  ــگارش امروزی، معادل ها و توضيح ن
سهل و كارامد ارائه شده اند ارزشی مضاعف به آن بخشيده اند.

ــان، كه  اضافه كنيم كه دقت مثال زدنی مرحوم روح بخش
ــای حروف چينی را خود به  ــئوليت بازبينی تمامی نمونه ه مس
عهده گرفت، نمونه خوان های نشرمركز را در يافتن لغزش های 
ــت. اهل كتاب  ــم مصحح ناكام گذاش ــی دورمانده از چش تايپ
ــترده از  ــد متونی كه عبارات عربی و اعراب گذاری گس می دانن
ــان است چقدر همت و دقت می طلبند تا عاری از  ويژگی هايش

لغزش باشند. يادش گرامی باد. 
ــين وفايی  با همۀ ناروايی هايی كه در نقد آقای محمد افش
ــخصيت فرهيخته و فروتن  ــرمركز، بر ش ــر كليله و دمنۀ نش ب
عبدالمحمد روح بخشان و نيز بر شأن ناشر روا داشته شد، اصل 
سودمندی نقد را زير سؤال نمی بريم و نقد عالمانه و منصفانه را 
از اسباب رونق فرهنگ و كتاب می دانيم و سپاسگزار رسانه ها 
و نويسندگان اين گونه نقدها می مانيم.                                 ■           
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در شمارۀ 49 نشريۀ وزين گزارش ميراث نوشته ای به قلم آقای 
ــفرنامۀ غرب ايران»1  ــالۀ «س بهزاد همتی در معرفی و نقد رس
ــنده در آن، برخی كاستی های حاصل كار  ــده كه نويس چاپ ش
مصححان را نقد كرده است. كوشش گردانندگان نشريه برای 
ــمند و قابل ستايش است.  ــازنده ارزش ايجاد اين فضای نقد س
ــت آمده،  ــی از كم ترين ارزش های اين فضا و فرصت به دس يك
ــت كه پس از انتشار اثری، ديگران می توانند ضمن نقد  آن اس
ــيده  ــم صاحب اثر يا مصحح، پوش اثر، نكاتی را هم كه از چش
مانده مطرح سازند تا در چاپ های بعدی اثر و نيز در تحقيقات 

بعدی استفاده شوند.
ــتی های متن  ــد محترم دربارۀ كاس ــالوه بر آنچه منتق ع
ــته اند، چند نكتۀ  ــفرنامۀ غرب ايران» نگاش ــدۀ «س تصحيح ش
ــزود. يكی اين كه متن اصلی اين  ــم ديگر را هم می توان اف مه
ــال 1902 با عنوان «سفری  ــفرنامه به زبان انگليسی در س س
پاييزی به غرب ايران» به چاپ رسيده2 و ترجمۀ فارسی آن نيز 
ــفرنامۀ دوراند به قلم علی محمد ساكی (پژوهشگر  با عنوان س

تاريخ و فرهنگ لرستان) در سال 1346 منتشر شده است.3
ــا قدری صرف وقت  ــار می رفت مصححان محترم ب انتظ
ــبكۀ  ــع موجود - كه امروزه به يمن ش ــت وجو در مناب و جس
ــی را  ــتند - متن اصلی و ترجمۀ فارس ــترس هس اينترنت دس
ــان می كاستند و  می يافتند و به كمك آنها از لغزش های كارش
ــخۀ مورد استفاده شان، در اختيار  حتی اطالعاتی افزون تر از نس
ــنده را كه اال  ــد، از جمله نام اين خانم نويس ــده می نهادن خوانن

ديورند (Ella R. Durand) است.
ــاكی (كه تصاوير  ــت كه ترجمۀ آقای س ــی اس         گفتن
ارزشمند متن اصلی را هم - البته با كيفيتی نه چندان خوب - 
ــنايی ايشان با نام های جغرافيايی مسير  در بردارد)، به دليل آش

ــبب  ــوالت و رويدادهای آن روزگار، و نيز به س ــفر و نيز تح س
رجوع مكرر به منابع، قابل اعتمادتر از كار مترجم قاجاری است 
ــت و وجود اغالط پرشمار به ويژه در  كه صرفًا ترجمه كرده اس
ضبط نام های خاص، حاكی از آن است كه با اين حوزه به كلی 
ــان محترم نيز  ــتی كار او را مصحح ــت و كاس بيگانه بوده اس
ــته اند برطرف سازند. عالوه بر اين، آقای ساكی پاره ای  نتوانس
ــده را در درک پاره ای  ــه افزوده اند كه خوانن ــی بر ترجم حواش
ــاكی هم خالی از كاستی  موارد كمك می كند. البته كار آقای س
ــت و اغالطی هم در كار ايشان راه يافته است، و مثًال  در  نيس
ــنبه را دوشنبه نوشته اند. ديگر  ــطر نخست متن سه ش همان س
ــفرنامه دوراند مربوط  ــت: «س اين كه روی جلد چنين آمده اس
ــت اين شخص  ــفر هيأت سـر تی مور دوراند...» نام درس به س
ــل آن: هنری مورتيمر ديورند)  ــر دوراند (و صورت كام مورتيم
است. او - همچنان كه آقای ساكی هم در مقدمه اشاره كرده 
است - از شخصيت های برجستۀ سياسی بريتانيا و نزديك به 
ــت سال وزير امور خارجۀ هندوستان بوده و پس از آن، در  بيس
شرايطی حساس (و در پی برخی تحريكات  سياسی روسيه) در 
ــتان وارد ايران شده است. اين سفر هم  مقام وزير مختار انگلس
ــرش نوشته، بخشی از مأموريت تازۀ او  كه گزارش آن را همس
در ايران (و نه صرفًا برای گشت و گذار) بوده است. برای نقش 

او در تاريخ افغانستان می توان به منابع مراجعه كرد.
ــم با عنوان  ــر ديورند كتابی ه ــه مورتيم ــت ك گفتنی اس
ــالم آن را به فارسی  ــاه نوشته كه محمدعلی داعی االس نادرش
ــر او زندگينامۀ پدرش، ژنرال  ــت.4 كتاب ديگ ترجمه كرده اس

هنری ماريون ديورند، از افسران عالی رتبۀ بريتانيا، است.
■

يـك يـادداشـت
عسكـر بهـرامی

1. «سفرنامۀ غرب ايران»، نگاشتۀ مادام دی يورند زوجۀ وزير مختار انگليس در ايران دورۀ قاجاريه، ترجمۀ فريدون بن مسعودميرزا ظل السلطان، به كوشش يوسف 
بيگ باباپور و مسعود غالميه، ميراث بهارستان (4)، به كوشش مركز پژوهش كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی، تهران، 1390، صص 856-769.

E.R Durand, An Autumn Tour in Western Iran, London: 1902.                                                                      :2. با اين مشخصات
ــر تی مور دوراند وزير مختار انگليس در ايران، ترجمۀ علی محمد ساكی كتابفروشی  ــت: سفرنامۀ دوراند مربوط به سفر هيأت س ــخصات كامل اثر چنين اس 3. مش

محمدی، خرم آباد لرستان، 1346.
4. ديوراند، مارتيمر، نادر شاه، ترجمۀ محمدعلی داعی االسالم حسنی، حيدرآباد دكن، [بی نا]، [بی تا].
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جناب آقای دكتر ايرانی
 مدير محترم مجلۀ وزين گزارش ميراث

ــمند است دستور فرمايند شرح زير در اولين شمارۀ آن نشريه درج گردد.  ــالم و ادای احترام خواهش پس از س
سپاسگزار است.

در خصوص نوشته شده بودن مصراع سعدی شيرازی در سازمان ملل متحد كه استاد محترم آقای دكتر 
دوستخواه در پايان مقاله با عنوانِ  «بنی آدم اعضای يكديگرند» در صفحات 58 و 59 مجلۀ گزارش ميراث
ــتاد ارجمند آقای ابوالفضل خطيبی از كيفيت تحرير آن  ــده بودند و پرسش اس ــمارۀ 47 و 48 متذكر آن ش ش
ــان كه آن را از حافظه نقل كرده اند نه از متنی و ممكن است مربوط به قطعه  ــخ ايش ــان و پاس مصراع از ايش
فرشی باشد كه بيِت سعدی در آن بافته شده بوده و به سازمان ملل اهداء شده است، الزم به اصالح می داند 
ــت، مربوط به مجمع اتفاق ملل است كه پس از جنگ جهانی  ــازمان ملل متحد نيس كه موضوع مربوط به س
اول در ژنو تشكيل شد و مرحوم محمدعلی فروغی در ماه های سپتامبر و اكتبر سال 1902 ميالدی (1338 
ــۀ مجمع را داشته اشت و در خطابۀ افتتاحيۀ خود  ــمين و پنجاه و هفتمين جلس ــت پنجاه و شش قمری) رياس

متذكر بيت سعدی شده است.
آنچه بر اين اصالحيه می توان افزود آنكه، مرحوم ميرزا علی اصغر خان حكمت در يادداشت های روزانۀ 
ــنبه هشتم تيرماه 1329 شمسی كه در ژنو ميزبان آقای سيد جمال طباطبايی كه  ــرح وقايع روز ش خود در ش

در آلمان به تجارت مشغول و برای ديدن ايشان به ژنو آمده بودند نوشته اند:
نهار را مهماِن اين جانب بود. در رستوران نزديك هتل موسوم به «باواريا» (Bavaria) صرف كرديم. اين 
ــت و از جملۀ خصوصياتش اين است كه رجال معروف سياسِی قبل از جنگ  ــتوران خيلی معروف اس رس
ــتوران غذا خورده اند، از هر يك  ــات در جامعۀ ملل به ژنو آمده و در اين رس ــی دوم كه برای مالق جهان
كاريكاتوری رسم كرده و به ديوار نصب نموده اند. در آن ميان كاريكاتور مرحوم محمدعلی فروغی است 

كه ظاهراً در سال 1320 رياست جامعه را داشت. (ره آورد حكمت، مجلد دوم، ص 184) 

فروغـی و بيت مشهور سعـدی
سيد محمد دبيرسياقی


